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Шаноўныя калегі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у Міжнароднай наву-

ковай канферэнцыі «Ўсходнеславянскія мовы і літара-

туры ў еўрапейскім кантэксце – VI», якая адбудзецца 

25 кастрычніка 2019 года ў Магілёўскім дзяржаўным 

універсітэце імя А.А. Куляшова. 

Праблемныя палі канферэнцыі: 

1. Усходнеславянскія мовы ў кантактах з іншымі еў-

рапейскімі мовамі. 

2. Літаратуры ўсходнеславянскіх народаў у еўрапей-

скім літаратурным працэсе. 

3. Усходнеславянскі фальклор у еўрапейскім і інша-

еўрапейскім кантэксце. 

4. Выкладанне замежных моў і літаратур ва ўсходне-

славянскіх краінах. 

Працоўныя мовы – беларуская, руская, украінская, 

англійская, нямецкая, французская. 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі: вочная, завочная. 

Рэгламент працы: пленарны даклад – да 20 хвілін; 

секцыйны даклад – да 10 хвілін. 

Адрас аргкамітэта канферэнцыі: 212022, Беларусь, 

г. Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, каб. 421, Кафедра тэарэ-

тычнай і прыкладной лінгвістыкі. 

Е-mail: ling-msu@mail.ru (кафедра). 

Кантактныя тэлефоны: +375-29-6915001 – Іваноў 

Яўген Яўгенавіч, каардынатар; +375-29-3188532 – Петру-

шэўская Юлія Анатольеўна, сакратар; +375-222-282889 – 

кафедра. 

Факс: +375-222-283626 (навукова-даследчы сектар). 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі (гл. форму) дасы-

лаюцца ў аргкамітэт (па е-mail) да 10 кастрычніка 2019 

года. Электронны тэкст даклада (гл. узор афармлення) 

трэба даслаць у аргкамітэт (па е-mail) да 25 кастрычні-

ка 2019 года. Персанальныя запрашэнні ўдзельнікі кан-

ферэнцыі атрымаюць да 20 кастрычніка 2019 года. 

Па выніках канферэнцыі будзе апублікаваны зборнік 

навуковых артыкулаў (РІНЦ). Рэдакцыйны савет пакі-

дае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі. 

Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў кан-

ферэнцыі за кошт камандзіруючых арганізацый. 

Памер арганізацыйнага ўнёску на выданне зборніка 

навуковых артыкулаў і парадак заключэння дамовы бу-

дуць паведамлены ў персанальных запрашэннях. Аўтар 

лічыцца ўдзельнікам канферэнцыі пры ўмове своеча-

совага дасылання тэксту навуковага артыкула, аплаты 

арганізацыйнага ўнёску і заключэння дамовы. Калі аўтар 

адмовіцца заключыць дамову, артыкул не будзе апублі-

каваны, арганізацыйны ўнёсак аўтару не вяртаецца. 

Патрабаванні да афармлення тэксту артыкула 

Аб’ём тэксту навуковага артыкула 4-6 поўных старонак 

А4 у рэдактары Word (версія не ніжэй за 6.0) для Windows 

праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі 

(верхняе, ніжняе, левае, правае) – по 25 мм. Першы радок – 

УДК, другі радок – прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, 

месца работы, горад, краіна, е-mail (па центры). Праз інтэр-

вал – назва артыкула (па цэнтры). Праз інтервал – анатацыя 

на мове артыкула і англійскай мове (шрыфт 12). Наступны 

радок – ключавыя словы на мове артыкула і англійскай 

мове (шрыфт 12). Праз інтэрвал асноўны тэкст (абзацны 

водступ 1,25 см). Спасылкі на крыніцы падаюцца ў тэксце ў 

квадратных дужках. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца 

спіс літаратуры (па парадку спасылак у асноўным тэксце), 

аформлены паводле ДАСТ 7.1-03. Тэксты, аформленыя з 

парушэннем патрабаванняў, да друку не прымаюцца, 

арганізацыйны ўнёсак аўтару не вяртаецца. 
 

УЗОР АФАРМЛЕННЯ ТЭКСТУ 

УДК… 

Пятроў Іван Іванавіч 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

(г. Мінск, Беларусь) 

petrov_bsu@tut.by 
 

Назва артыкула 
 

Анатацыя.…………………… (мова артыкула 12 pt) 

Ключавыя словы: …… (мова артыкула 12 pt) 

Summary……………………… (англійская мова 12 pt) 

Keywords: …… (англійская мова 12 pt) 
 

        Тэкст тэкст тэкст [1; 2]. Тэкст тэкст тэкст тэкст 

тэкст [2, с. 56], тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. 

Літаратура 
1. ……………………………………………… 

 

ФОРМА ЗАЯЎКІ 

для ўдзелу ў Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«Ўсходнеславянскія мовы і літаратуры 

ў еўрапейскім кантэксце – VI» 
Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(аў) __________________ 

Месца працы __________________________________________ 

Пасада _______________________________________________ 

Вучоная ступень, званне_________________________________ 

Назва даклада _________________________________________ 

Праблемнае поле ______________________________________ 

Форма ўдзелу (вочная / завочная) ________________________ 

Адрас для перапіскі (+ індэкс) ___________________________ 

Тэлефон (+ код)________________ E-mail __________________ 

Пражыванне (гасцініца / інтэрнат / не трэба)________________ 

Дата_________________ Подпіс ___________________ 


